نام و نام خانوادگی.......................... :

جمهوری اسالمی ایران

نام درس :معارف پایه دهم

مقطع و رشته :دهم (ریاضی و تجربی)

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :مسعود فتحیپور

نام پدر........................................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

شماره داوطلب............................... :

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0311 -0011

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره به عدد:

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

تاریخ امتحان0311/06 / 60 :

ساعت امتحان 60 : 66 :صبح /عصر
مدت امتحان  06 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

کامل کنید:
)1برزخ لغت به معنای .......................و  ..........................است.
 )2انسان مانند موجودات دیگر دارای قاعده کلّی  ..........................است و  ....................او در این دنیا فرصتی برای رسیدن به این
الف

قاعده است.
 )3از دیدگاه انبیای الهی ،الزمه ایمان به خدا ،ایمان به  ........................است و پیشبینی پاسخ مناسب برای تمایالت ،الزمه

4

 ..................الهی است.
 )4گرایشی که عموم تالشهای انسان را تحت تاثیر خود قرار میدهد ........................ ،است که  ...................پاسخگوی مناسبی به
این میل است که نشانه  ....................است.
موارد خواسته شده را نام ببرید:
 )5چهار مورد از سرمایهها و عوامل رشد درونی انسان را نام ببرید؟( 1نمره)

 )6شاهدان روز قیامت را نام ببرید 1.5( :نمره)

ب

 )7چهار مورد از وقایقی که در مرحله دوم قیامت رخ میدهد را نام ببرید و مختصر توضیح دهید 2( :نمره)

6

 )8ویژگیهای عالم برزخ را نام ببرید؟( 1.5نمره)

توضیح کامل دهید:
پ

 )9آثار انکار معاد را به صورت کامل توضیح دهید( 1.5نمره).
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 )11سه استداللی را که بر امکان معاد داللت دارند ،توضیح دهید( 1.5نمره).

 )11آیا توجه به آخرت ،لزوماً بیتوجهی به دنیا و عقبماندگی را در پی دارد؟( 1نمره)

)12آیا وجود شیطان ،مانع اختیار و اراده ما در تصمیمگیریها میشود؟ ( 1نمره)

پیام آیات و احادیت زیر را بنویسید:
«)13ای مردم ،هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و او را به خود وانگذاشتهاند تا به کارهای لغو و
بیارزش بپردازد 1( .نمره)
2

ت
« )14أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ» 1( :نمره)

پاسخ کوتاه دهید:
)15مکالمه میان فرشتگان و گناهکاران نشانه چیست؟
ث

2

)16نفسی که به گناه دعوت میکند چه نام دارد؟
)17عامل شعور و آگاهی انسان در دنیا چیست؟
 )18ماجرای عزیر نبی(ع) در قرآن در اشاره به چه مسئلهای است؟
اصطالحات زیر را تعریف کنید:
)19آثار ما تقدّم:

1

ج
 )21آثار ماتأخّر:

صفحه ی  2از2

جمع بارم  26 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :معارف پایه دهم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام دبير :مسعود فتحیپور

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحدسعادت آباد

کليد

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0311-0011

راهنمای تصحیح

ردیف

تاریخ امتحان0311/01 / 10 :

ساعت امتحان 0:11 :صبح /عصر
مدت امتحان 01 :دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

الف)
 )1فاصله و حائل میان دو چیز
 )2هدفمندی در آفرینش  -گام نهادن
 )3نبوت -عدل
 )4میل به بقا و جاودانگی  -وجود قیامت  -حکمت الهی
ب)
 )5نیروی عقل و خرد -قدرت انتخاب و اختیار-فطرت خداجوی و خداشناس-گرایش به نیکی و خیر-نفس لوامه
 )6پیامبران و امامان-فرشتگان الهی-اعضای بدن انسان
.1 )7زنده شدن همه انسانها :صدایی مهیب ،آسمانها و زمین را فرا میگیرد و حیات مجدد آغاز میشود و مردگان زنده میشوند.
.2کناره رفتن پرده از حقایق عالم :پردهها کنار میرود و اسرار آشکار میشود همه حوادثی که در زمین اتفاق افتاده است ،اعمال و رفتار
و نیات انسانها نیز آشکار میشود.
. 3برپاشدن دادگاه عدل الهی :سنجیده شدن اعمال انسانی(ریز و درشت) با برپایی دادگاه عدل الهی .معیار سنجش نیز اعمال امامان و
پیامبران است.
.4دادن نامه اعمال :نامه عمل نیکوکاران به دست راست آنها و نامه عمل بدکاران به دست چپ آنها داده میشود.
.1 )8وجود حیات .2وجود شعور و آگاهی .3وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا
پ)
 )9اول اینکه چون انسان موجودی بینهایتطلب است ،برای انکارکنندگان معاد ،زندگی دنیا بیارزش میشود و به یاس و ناامیدی
گرفتار میشوند و از مردم کناره میگیرند و دچار بیماریهای روحی می شوند .دوم اینکه ،برخی از منکران معاد برای فراموش کردن
آینده تلخی که در انتظار دارند ،راه غفلت از مرگ را در پیش میگیرند و خود را با کارهای مختلف سرگرم میکنند.
. 1 )11اشاره به پیدایش نخستین انسان :در آیاتی از قرآن آمده است که همان گونه که خداوند قادر است انسان را در آغاز خلق کند،
میتواند بار دیگر نیز او را زنده کند.2.اشاره به نمونههایی از زنده شدن مردگان :قران به این دلیل که میخواهد نمایش محسوسی از
درت خاوند را ارائه کند ،مثالهایی میزند که در آنها به اراده خداوند مردگانی زنده شدهاند .برای مثال ماجرای عزیر نبی از این گونه
است. 3 .اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت :در برخی از آیات قرآن ،زندگی بعد از مرگ چنین معرفی شده است :جریان رایج در
جهان طبیعت .قرآن از کسانی که با ناباوری به معاد نگاه میکنند ،دعوت میکند که به مطالعه جریان همیشگی تبدیل مرگ به زندگی
و بالعکس و فرارسیدن بهار و رستاخیز طبیعت فکر کنند.
 )11خیر .عتقدان به معاد دارای انرژی فوقالعاده ای هستند و از کار خود لذت میبرند .آنها با تالش و توان بسیار در انجام کارهای نیک
و خدمت به خلق خدا میکوشند و میدانند که هر چه بیشتر در این راه گام بردارند ،آخرتشان زیباتر خواهد شد.
)12خیر ،شیطان تنها وسوسهگر و دعوت کننده انسان به بدی و گناه است اما ما با اراده خود میتوانیم حرف شیطان را نپذیریم.
ت)
 )13هر موجودی بر اساس برنامه حسابشده ای به این جهان گام نهاده است و به سوی هدف حکیمانهای در حرکت است .قطعا
هدفی از آفرینش انسان وجود داشته است .گام نهادن انسان در این دنیا فرصتی است که به انسان داده شده است تا به هدف خود
برسد.

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

 )14آیه بیانگر حکمت الهی است .به صورت استفهام انکاری بیان شده است .یعنی آیه به این معنی است که شما را به عبث و
بازیچه نیافریدیم و شما را به سوی خود باز میگردانیم .آیه داللت بر ضرورت وجود معاد از نوع حکمت دارد .بر اساس آیه میتوان
گفت این همه استعدادهای انسانی قرار نیست با مرگ نابود شود ،بلکه در عالم واقعی مصداق دارند.
ث)
 )15شعور و آگاهی در عالم برزخ
 )16نفس امّاره
 )17روح انسان
 )18نمونههایی از زنده شدن مردگان
ج)
) 19آثار ما تقدّم :اعمالی که آثار و نتایج آنها محدود به دوران زندگی انسان در این دنیا است و با مرگ انسان پرونده آن بسته
میشود.
 ) 21آثار ماتأخّر :اعمالی که آثار و نتایج آنها بعد از مرگ نیز همچنان جاری است و با مرگ انسان ،پرونده آن بسته نمیشود.

جمع بارم 26:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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